Koncertų centro Kaune projekto konkursas

Klausimų atsakymų žurnalas Nr.1
Klausimai ir atsakymai. Paskelbta 2016-06-28
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Data

Visi klausimai gauti elektroniniu paštu (kaunasconcertcentre@malcolmreading.co.uk) ir per CVPIS iki
pirmadienio 16val. (GMT+3) bus paskelbti konkurso puslapyje ir CVPIS trečiadieniais. Visi klausimai
gauti elektroniniu paštu (kaunasconcertcentre@malcolmreading.co.uk) ir per CVPIS iki trečiadienio
16val. (GMT+3) bus paskelbti konkurso puslapyje ir CVPIS penktadieniais.

1

Jeigu projektas būtų išsiųstas iki darbų pateikimo
termino, tačiau gautas po rugsėjo 6d., ar jis būtų
priimtas? Išsiuntimą patvirtinantys dokumentai
būtų atsiųsti el.paštu arba faksu.

Visi projektai turi būti gauti iki 2017m. Rugsėjo 6d.
14.00 GMT+3
Dėl daugiau informacijos žr. Konkurso sąlygų 41
puslapis (lietuviška versija)

23/06/17

2

Kiek kainuoja dalyvauti projekto konkurse (Kauno Dalyvavimas konkurse yra nemokamas
koncertų centras)?

24/06/17

3

Būčiau dėkingas jeigu paaiškintumėte žemiau
1. Žr. konkurso sąlygų 51-53 puslapiai (lietuviška
pateiktus reikalavimus:
versija) skyrius "Sąvokos ir jų aiškinimas".
"Teikėjas sėkmingai įvykdė ne mažiau kaip 1
2. Žr. konkurso sąlygų 51-53 puslapiai (lietuviška
sutartį, kuria buvo suteiktos ypatingų statinių
versija) skyrius "Sąvokos ir jų aiškinimas".
kategorijos negyvenamųjų pastatų techninių ir/ar 3. Projektas laikomas įvykdytu jeigu yra parengtas
techninių darbo projektų rengimo (projektavimo) techninis ir/arba techninis darbo projektas.
paslaugos. Sutarties statinio bendras plotas
nemažiau kaip 5000 kv.m."
1) Ką reiškia techninis projektas? Ar galima manyti,
kad tai atitinka "Technical project Riba Stage"?
2) Ką reiškia darbo projektas?
3) Ką reiškią "įvykdė"? Ar minėta projektavimo
stadija turi būti įvykdyta ar projektas turi būti
įvykdytas t.y. pastatytas?

25/06/17

4

"Tiekėjas paskirs ne mažiau kaip 1 atestuotą
ypatingo statinio projekto architektūrinės dalies
vadovą"
Prašau paaiškinti ką reiškia "architektūrinės dalies
vadovas"?

Architektūrinės dalies vadovas reiškia, kad įmonė
25/06/17
projektui paskirs architektą, kuris pagal Lietuvos
Statybos teisinius reglamentus turi teisę projektuoti
ypatingų statinių kategorijai priskiriamą pastatą, kuris
nurodytas Konkurso sąlygas.
Žr. Konkurso sąlygų 51-53 psl. (lietuviška versija)
skyrius "Sąvokos ir jų aiškinimas"

5

Norėjau pasiteirauti ar konkursas yra atviras tik
patirties turinčios architektų įmonėms?
Techniniai pajėgumai: nuo universiteto baigimo
2008 aš buvau nuolat įdarbintas ir dirbau keliose
architektų įmonėse. Tokiose įmonėse yra mažai
galimybių būti atsakingam už 5000 kv.m. pastato
projektavimą, nes visada buvo priskiriami prie tam
tikros konstrukcinės dalies ar pastato dalies
projektavimo komandos. Vis dėl to aš kaip
samdomas įmonės darbuotojas arba laisvai
samdomas darbuotojas esu suprojektavęs įvairių
struktūrų, kurių bendras plotas siekia 500 kv.m.

Žr. konkurso sąlygų priedus x2 ir x5 dėl minimalių
26/06/17
konkurso reikalavimų, kurie keliami dalyviams.
Konkursas yra atviras, t.y. jame nėra ribojamas
dalyvavimas, tačiau tiekėjų kvalifikacijai yra keliami
minimalūs, atsižvelgiant į pirkimo objekto
sudėtingumą ir apimtis, reikalavimai, kuriuos privalės
atitikti dalyviai.

6

Mes esame architektų studija iš Japonijos. Ar
norint dalyvauti konkurse mums reikia susirasti
partnerius ar galime projektą pateikti
savarankiškai?

Nėra keliamas reikalavimas bendradarbiauti su
kitomis studijomis siekiant pateikti projektą
konkursui.

25/06/17

7

Ar norint dalyvauti konkurse reikia pateikti
kažkokių papildomų dokumentų neskaitant
projekto planšetų?

Žr. konkurso sąlygų 41-47 puslapius (lietuviška
versija), kuriuose išdėstyti projektų pateikimo
reikalavimai.

26/06/17

8

Ar galima individualiam konkurso dalyviui sudaryti
jungtinės veiklos sutartį po to kai jis bus išrinktas
laimėtoju, tam kad atitiktų Konkurso sąlygų priede
X5 keliamus reikalavimus? Bet kokiu atveju
dalyviai neturi pateikti jokių kvalifikacijos įrodymų
iki tol kol bus išrinktas nugalėtoju.

Pasiūlymo tiekėjas turi atitikti keliamus reikalavimus 26/06/17
pasiūlymų pateikimo termino pabaigos dieną.
Kvalifikaciją patvirtinančius dokumentus turės
pateikti tik I-III vietą užėmusios komandos. Juose taip
pat turi būti patvirtinama dalyvio kvalifikacija
konkurso projektų pateikimo termino pabaigos
dieną.
Projektų pateikimo terminas 2017m. rugsėjo mėn.
6d. 14.00 (GMT+3)

